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WYJAŚNIENIE nr 1 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na „Dostawę, instalację i uruchomienie aparatu RTG”  

 

 W związku z pytaniami do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia złożonymi 
przez wykonawców, na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający wyjaśnia:  
 
 
Pytanie nr 1, załącznik nr 1a do SIWZ, 4. stół kostny 
Czy Zamawiający zgodzi się na dopuszczenie stołu o najniższym położeniu blatu od podłogi 
wynoszącym 54 cm oraz najwyższym położeniu blatu od podłogi wynoszącym 85 cm? 
Różnice są niewielkie (tylko 3 i 5 cm) i nieodczuwalne w codziennej pracy. Obniżenie tych 
parametrów nie wpływają na zdolności diagnostyczne i funkcjonalność aparatu, a umożliwi 
nam złożenie korzystnej oferty na sprzęt najwyższej jakości. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
Niższe położenie blatu ułatwia pracę technikom i pacjentom analogicznie wysokość 90 cm 
daje większe możliwości diagnostyczne. 
 
Pytanie nr 2, załącznik nr 1a do SIWZ, 4. stół kostny 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania stół, którego podłużny zakres ruchu blatu wynosi 
100 cm w zamian za wymagane 110 cm? Różnica jest niewielka i nie ma wpływu na 
zdolności diagnostyczne i funkcjonalność całego aparatu. Ponadto, aparat, który chcemy 
zaoferować, posiada o 7 cm większy zakres ruchu detektora w stole niż wymagany, co 
rekompensuje mniejszy zakres ruchu samego blatu. Możliwość przebadania pacjenta na całej 
długości bez przemieszczania pozostaje taka sama, gdyż jest to rozwiązanie równoważne.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
Większy zakres wymagany ze względu na specyficzne pomieszczania i możliwości 
diagnostyczne. 
 
Pytanie nr 3, załącznik nr 1a do SIWZ, 4. stół kostny 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego stół ma długość 210 cm? Wartość 
ta pozwala na wykonanie wszelkich rodzajów ekspozycji i nie obniża możliwości 
funkcjonalnych aparatu.  
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza stół o długości 210 cm (długość nie wprowadza ograniczeń 
diagnostycznych). 
 
Pytanie nr 4, załącznik nr 1a do SIWZ, 5. stojak do zdjęć płucnych 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie stojaka do zdjęć płucnych o zakresie ruchu w 
pionie równym 40 – 187 cm? Różnica od wartości wymaganej to zaledwie 3 cm, 
nieodczuwalna w codziennej pracy. Pragniemy również podkreślić, iż tak wysokie położenie 
szuflady w statywie, jak wymagane 190 cm, nie jest wykorzystywane w codziennej 



diagnostyce, gdyż nie ma tak wysokich pacjentów. Dużo większe znaczenie ma najniższe 
położenie szuflady w statywie nad podłogą – szczególnie jest to istotne przy wykonywaniu 
np. zdjęć kolan w obciążeniu (na stojąco). Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam 
złożyć ważną ofertę na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie. 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza stojak do zdjęć płucnych w zakresie ruchu w pionie równym 40-187 
cm. 
 
Pytanie nr 5, załącznik nr 1a do SIWZ, 2. Zawieszenie podłogowe lampy RTG 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kolumny o obrocie wokół osi pionowej +/- 90 
stopni? Taki zakres kątów obrotu zapewnia skierowanie lampy we wszystkie strony. W 
praktyce kąt +/- 180 stopni nie jest wykorzystywany i jego wymaganie jest nieuzasadnione. 
Zamawiający prawdopodobnie miał na myśli możliwość wykonywania ekspozycji poza 
stołem rentgenowskim (np. pacjentom na wózku). Pragniemy jednak podkreślić, że przy 
zakresie +/- 90 stopni jest to również możliwe przy kolumnie odsuniętej od stołu.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
Brak obrotu nie pozwala wykonać ekspozycji za stołem (wymóg pomieszczenia). 
 
Pytanie nr 6, załącznik nr 1a do SIWZ, 2. Zawieszenie podłogowe lampy RTG 
Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat, którego ruch pionowy lampy wynosi 144 
cm? Jest to wystarczająca wartość do wykonania wszelkich projekcji.  
Wymagany zakres ruchu lampy 150 cm wynika z wymaganego bardzo wysokiego 
maksymalnego położenia lampy (200 cm). Pragniemy podkreślić, że tak wysokie położenie 
lampy, jak wymagane 200 cm, nie jest wykorzystywane w codziennej  diagnostyce, gdyż 
nie ma tak wysokich pacjentów (badanie głowy wykonuje się  tomografem 
komputerowym).  Dużo większe znaczenie ma najniższe położenie lampy  nad podłogą 
– szczególnie jest to istotne przy wykonywaniu np. zdjęć kolan  w obciążeniu (na stojąco). 
W tym zakresie aparat, który chcielibyśmy zaoferować posiada lepszy parametr od 
wymaganego aż o 5 cm. Przychylenie się do naszej prośby pozwoli nam złożyć ważną ofertę 
na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
 
Pytanie nr 7, załącznik nr 1a do SIWZ, 2. Zawieszenie podłogowe lampy RTG 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie kolumny, której maksymalna odległość lampy 
od podłogi wynosi 184 cm? Pragniemy podkreślić, iż tak wysokie położenie lampy, jak 
wymagane 200 cm, nie jest wykorzystywane w codziennej diagnostyce. Dużo większe 
znaczenie ma najniższe położenie lampy nad podłogą – szczególnie jest to istotne przy 
wykonywaniu np. zdjęć kolan w obciążeniu (na stojąco). Przychylenie się do naszej prośby 
pozwoli nam złożyć ważną ofertę na sprzęt najwyższej jakości w konkurencyjnej cenie. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
 
Pytanie nr 8, załącznik nr 1a do SIWZ, 2. Zawieszenie podłogowe lampy RTG 
Czy Zamawiający dopuści aparat z kolumną, która nie posiada cyfrowego wyświetlacza na 
obudowie lampy RTG, natomiast wyposażony jest w przyciski sterujące położeniem lampy, 
kolumny lampy, hamulec wszystkich ruchów kolumny i lampy oraz wskaźnik kąta obrotu 
lampy?  
Odpowiedź 



Parametry bez zmian. 
 
Pytanie nr 9, załącznik nr 1a do SIWZ, 2. Lampa RTG 
Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie aparatu, którego obrót lampy wokół osi 
poziomej wynosi +/- 135 stopni? W praktyce zakres ten jest wystarczający do wszystkich 
rodzajów projekcji, gdyż nie wykonuje się ekspozycji z lampą skierowaną ku górze.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian. (Mniejszym obrót lampy ogranicza możliwości diagnostyczne).  
 
Pytanie nr 10 
 L.p.2 – Zawieszenie podłogowe lampy RTG – Przesuw poprzeczny, teleskopowy lampy 
RTG nad stołem min. 24 cm 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian (mały zakres ogranicza możliwości diagnostyczne- pozycjonowanie 
lampy). 
 
Pytanie nr 11 
L.p.2 – Zawieszenie podłogowe lampy RTG – Max. odległość ogniska lamp od podłogi min. 
187 cm 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
 
Pytanie nr 12 
L.p. 6 – Detektor bezprzewodowy – Wielkość piksela  max.127 µm 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza - punktacja bez zmian. 
 
Pytanie nr 13 
L.p. 6 – Detektor bezprzewodowy – Waga z baterią max. 3,0 kg  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
 
Pytanie nr 14 
Wyposażenie aparatu RTG w dodatkowy (drugi) detektor minimalnych parametrach:  
- stały detektor dedykowany do pracy w statywie o wymiarach zewn. 460 x 460 x 15,5 mm 
- powierzchnia aktywna 423 x 423 mm 
- wielkość piksela: 127 µm 
- rozdzielczość: 11 MP 
Nadmieniamy, że powyższa zmiana znacząco wpłynie na komfort użytkowania aparatu, 
a w przypadku naszej firmy dostawa cyfrowego systemu rtg wyposażonego w dwa detektory 
możliwa jest w budżecie do 500 000,00 zł, 
Odpowiedź 
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. 
 
Pytanie nr 15 
Dot. 1 GENERATOR WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z generatorem HF 400kHz najnowszej 
generacji z czasem maksymalnym 6,3 s? Czas taki jest wystarczający do wykonania 
wszelkiego rodzaju badań tym bardziej w oferowanym aparacie cyfrowym. 
Odpowiedź 



6.3s mieści się w zakresie 1 ms-10s 
 

Pytanie nr 16 
Dot. 2 ZAWIESZENIE PODŁOGOWE LAMPY 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z zakresem ruchu kolumny w pionie +/-90 
stopni? Zakres taki umożliwia wykonanie badań poza stołem i z boku kolumny. Wymóg 
obrotu kolumny o 180 stopni jest nie zasadny mając na uwadze montaż zgodny z przepisami 
WSSIE. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
Brak obrotu nie pozwala wykonać ekspozycji za stołem(wymóg pomieszczenia) 
 
Pytanie nr 17 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat z ruchem lampy poprzecznie min 25cm? 
Zakres taki jest wystarczający do wykonania wszelkiego rodzaju badań. 
Czy zamawiający będzie wymagać kołpaka lampy z wbudowanym monitorem dotykowym do 
sterowania funkcjami aparatu i generatora? 
Odpowiedź  
Parametry bez zmian (mały zakres ogranicza możliwości diagnostyczne- pozycyjność lampy). 
 
Pytanie nr 18 
Dot. 4 STÓŁ RTG 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat ze stołem z maksymalną wysokością min 
85cm, mając na uwadze minimalną najniższą pozycję 46cm, która jest istotnym parametrem 
w przeciwieństwie do najwyższej wysokości. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian 
 
Pytanie nr 19 
Dot. 6 DETEKTOR BEZPRZEWODOWY 
Czy zamawiający dopuści do przetargu aparat wyposażony w detektor min 150 µm? 
Większość detektorów na rynku charakteryzuje się wartościami 140/150. 
Czy mając na uwadze wymóg minimalny wielkości detektora 35x43 cm zamawiający dopuści 
do przetargu rozdzielczość min 6,5 MP? Wartość 9MP jest charakterystyczna dla detektorów 
min 43x43. 
Czy zamawiający dopuści do przetargu detektory z wagą min 3kg? 
Czy zamawiający wykreśli wymóg – klasa wodoodporności detektora min. IPX 6, gdyż zapis 
ten wskazuje na jedynego dostawcę detektora który charakteryzuje się tą klasą, mając na 
uwadze zastosowanie detektorów stawianie takiego wymogu nie jest zasadne. 
Czy zamawiający dopuści do przetargu detektor bez pamięci własnej, jest to rozwiązanie 
charakterystyczne dla danego producenta 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian. 
 
Pytanie nr 20 
Dot. 9. STACJA ROBOCZA Z SYSTEMEM PACS 
Czy zamawiający może doprecyzować co ma na myśli w zapisie PACS, gdyż nie ma słowa o 
jego funkcjonalności, a brak opisania systemu oznacza wymuszenie dostarczenia takiego, 
który musi spełnić oczekiwanie zamawiającego, w tym zakresie i zapewne ustawy. Funkcje 
które opisano dotyczą stacji. 



Odpowiedź 
Zamawiający określił wymagania  co do system PACS  w tabeli. 
 
Pytanie nr 21 
Zadanie nr 4) Generator wysokiej częstotliwości pkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat 
producenta o wieloletnim doświadczeniu z generatorem oferującym zakres ustawień czasu w 
przedziale 1ms-6,3 s ? W 100% codziennych ekspozycji wykonywanych przez gabinet rtg 
wykorzystywane czasy ekspozycji to maksymalnie 1-2 s. Czasy powyżej tych wartości 
obarczone byłyby dużą dawką dla pacjenta oraz ryzykiem utraty wartości diagnostycznej 
przez poruszenie pacjenta przy tak długim czasie naświetlania.  
Odpowiedź 
6.3s mieści się w zakresie 1ms-10s. 
 
Pytanie nr 22 
Zawieszenie podłogowe lampy RTG pkt 2 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o 
wieloletnim doświadczeniu wyposażony w kolumnę z możliwością obrotu wokół osi 
pionowej +90 ?  Zakres obrotu kolumny + 180 stopni powoduje iż pomieszczenie 
przeznaczone dla aparatu musi być większe by w pełni wykorzystać jego możliwości, które i 
tak będą pokrywane przy zakresie obrotu kolumny  +90 stopni.   
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  (brak obrotu nie pozwala wykonać ekspozycji za stołem (wymóg 
pomieszczenia). 
 
Pytanie nr 23 
Zawieszenie podłogowe lampy RTG pkt 4 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o 
wieloletnim doświadczeniu wyposażony w kolumnę o zakresie ruchu lampy w pionie 145 
cm? Różnica 5 cm w zakresie ruchu nie wpłynie na wartości użytkowe aparatu, które i tak 
pozwolą na zaopatrzenie wszystkich ekspozycji.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  
 
Pytanie nr 24  
Zawieszenie podłogowe lampy RTG pkt 5 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o 
wieloletnim doświadczeniu wyposażony w lampę o przesuwie poprzecznym nad stołem 
21cm? Jest to wartość wystarczająca do codziennej pracy a w połączeniu z przesuwem 
poprzecznym blatu (26 cm)  aparatu dodatkowo zwiększa jego wszechstronność. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  (mały zakres ogranicza możliwości diagnostyczne –pozycjonowania 
lampy). 
 
Pytanie nr 25  
Zawieszenie podłogowe lampy RTG pkt 6 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o 
wieloletnim doświadczeniu, z maksymalną odległością ogniska lampy od podłogi wynoszącą 
193,5 cm? Maksymalna wysokość ogniska lampy ma znaczenie przy wykonywaniu zdjęć 
płucnych lub czaszki na stojąco/siedząco. Przy założeniu tej wysokości wykonania zdjęcia 
płuc pacjent musiałby mieć wysokość około 220-230 cm co nie jest częstym przypadkiem. 
Zdjęcia czaszki mogą być również wykonywane na siedząco co jest znacznie wygodniejsze 
dla pacjenta.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian   



 
Pytanie nr 26  
Stół RTG pkt 4 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim doświadczeniu 
wyposażony w stół o minimalnej wysokości blatu 55 cm ? 55 cm to wysokość pozwalająca na 
wygodne zajęcie pozycji siedzącej przez pacjenta pediatrycznego oraz osoby starsze.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian   
 
Pytanie nr 27  
Stół RTG pkt 5 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim doświadczeniu 
wyposażony w stół o maksymalnej wysokości blatu 87 cm? 3 cm różnicy nie wpłynął na 
właściwości diagnostyczne aparatu ani na wygodę użytkowania. 
Odpowiedź  
Parametry bez zmian   
 
Pytanie nr 28  
Stół RTG pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim doświadczeniu 
wyposażony w stół o ruchu wzdłużnym blatu 101 cm ? W połączeniu z 60 cm zakresu ruchu 
detektora w stole i 240 cm długości blatu daje to większe pokrycie powierzchni możliwej do 
obrazowania bez poruszania pacjenta - w oferowanym aparacie.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian  (większy zakres wymagany ze względu na specyficzne pomieszczenia i 
możliwości diagnostyczne).  
 
Pytanie nr 29  
Stojak do zdjęć płucnych pkt 2 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w stojak o zakresie ruchu pionowego 149 cm? Różnica 1 cm jest 
różnicą niezauważalną w porównaniu z wartością wymaganą.  
Odpowiedź 
Dopuszcza 
 
Pytanie nr 30 
Detektor bezprzewodowy pkt 7 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor o wielkości pixela 148 um? Im mniejszy rozmiar 
pixela tym większe zaszumienie obrazu oraz większa ilość przestrzeni między pixelami co 
powoduje zmniejszenie wartości diagnostycznej zdjęcia, poprzez utratę danych.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian   
 
Pytanie nr 31  
Detektor bezprzewodowy pkt 8 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor o rozdzielczości 6,9 MP? Rozdzielczość wynika 
bezpośrednio z rozmiaru pixela, im większy pixel tym mniejsza rozdzielczość ale większa 
wartość diagnostyczna oraz mniejsze zaszumienie obrazu.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian . 
 
 
 
 



Pytanie 32  
Detektor bezprzewodowy pkt 10 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor o rozdzielczości liniowej 3,4 lp/mm ? Jest to wartość 
powiązana z wielkością pixela,  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian . 
 
Pytanie nr 33 
Detektor bezprzewodowy pkt 11 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor o wadze 3,1 kg? Jest to niewielka różnica biorąc pod 
uwagę użytkowanie tylko w jednym miejscu.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian . 
 
Pytanie nr 34  
Detektor bezprzewodowy pkt 13 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor którego klasa wodoodporności nie była testowana? W 
zestawie możemy zaoferować dodatkowe zabezpieczenie detektora przed wodą i kurzem.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian   
 
Pytanie nr 35 
Detektor bezprzewodowy pkt 14 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor o maksymalnym obciążeniu detektora 150 kg? Jest to 
wartość wystarczająca do przeprowadzenia większości badań. Możemy dodatkowo 
zaoferować dodatkową obudowę zwiększającą możliwość obciążenia do 300 kg. 
Odpowiedź 
Parametry bez zmian . 
 
Pytanie nr 36  
Detektor bezprzewodowy pkt 16 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor o czasie ładowania baterii 3,5 godziny? Czas pracy 
detektora to ponad 4 godziny więc w czasie użytkowania detektora zapasowa bateria bez 
problemu zostanie naładowana a różnica pomiędzy oferowanym a wymaganym czasem 
ładowania nie będzie miała żadnego znaczenia.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian. 
 
Pytanie nr 37  
Detektor bezprzewodowy pkt 17 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w detektor bez pamięci wewnętrznej zdjęć? Detektor  będzie 
wykorzystywany razem z aparatem, z którym został zakupiony więc nie ma konieczności 
wykorzystywania pamięci obrazów.  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian. 
  
Pytanie nr 38  
Konsola operatora pkt 1 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w konsolę operatora wyposażoną w oprogramowanie sterujące 
detektorem, generatorem aparatem rtg i zarządzania obrazami wyprodukowane przez 



producenta aparatu podczas gdy producentem detektora jest inna firma? Większość 
producentów wykorzystuje możliwość zakupu części natomiast najważniejszym elementem 
jest oprogramowanie które łączy wszystkie części i zapewnia bezproblemową pracę, dlatego 
ważne jest aby było ono wyprodukowane przez producenta całego sprzętu.  
Odpowiedź  
Parametry bez zmian   
 
Pytanie nr 39  
Konsola Operatora pkt 3  Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w konsolę z oprogramowaniem w języku angielskim? 
Oprogramowanie jest w większości w języku ikonograficznym więc jego użytkowanie jest 
intuicyjne i łatwe, niektóre komendy nazwy i opisy są w języku angielskim, dodatkowo 
producent jest w trakcie nieustannego rozwoju oprogramowania i w niedługim czasie język 
polski będzie wprowadzony.  
Odpowiedź 
Zamawiający nie dopuszcza oprogramowania w języku innym niż język polski. 
 
Pytanie nr 40 
Konsola Operatora pkt 12 Czy Zamawiający dopuści aparat producenta o wieloletnim 
doświadczeniu wyposażony w konsolę o czasie wyświetlenia podglądu zdjęcia 3s a obrazu w 
pełnej rozdzielczości do 5 s?  
Odpowiedź 
Parametry bez zmian   
 
 
 
 

        (-)zup. Dyrektora  SPZOZ-u 

   w Gminie Jabłonka  

        lek. med. Maria Galeńska  

 


